
                     :







 
٤٥٨٦-٢٥٢١

٢٠١٧٢٢٤٥
 



٠٠٩٦٤٧٨١٣٠٠٤٣٦٣/٠٠٩٦٤٧٦٠٢٢٠٧٠١٣

Khhrciq
Kh@hrciq

٢٣٣ 

العتبة العباسّية املقّدسة. املكتبة ودار املخطوطات. مركز إحياء الرتاث. 

    الخزانة : مجلّة علمّية نصف سنويّة تعنى بالرتاث املخطوط والوثائق / تصدر عن مركز إحياء الرتاث التابع لدار 

مخطوطات العتبة العباسّية املقّدسة.ــ كربالء، العراق : العتبة العباسّية املقّدسة، املكتبة ودار املخطوطات، مركز إحياء 

الرتاث ، 1438 هـ . = 2017 -

    مجلد : إيضاحيات ؛ 24 سم

    نصف سنويّة.- العدد الثامن، السنة الرابعة (آب 2020)-

    ردمد :  2521-4586

    تتضّمن مالحق.

    تتضّمن إرجاعات ببليوجرافّية.

    النّص باللغة العربّية ومستخلصات باللغة العربّية واإلنجليزيّة.

    1. املخطوطات العربّية--دوريات. ألف. العنوان.

LCC: Z115.1 .A8364 2020 NO. 8

DDC : 011.31

مركز الفهرسة ونظم املعلومات التابع ملكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسّية املقّدسة



اإلشراف العام
سماحة السيّد أحمد الصافيّ

رئيس التحرير
السيّد ليث الموسويّ

المشرف على قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة

سكرتير التحرير
م. م. حسين هليب الشيبانيّ

مدير التحرير
محمّد محمّد حسن الوكيل

هيأة التحرير

أ. م. د. محمّد عزيز الوحيد
مقدام راتب المفرجيّ

أ. د. ضرغام كريم الموسويّ
حسن عريبي الخالديّ

تدقيق اللغة العربية
م.م. علي حبيب العيدانيّ

التصميم واإلخراج الفنيّ
محمّد عامر هادي الكنانيّ



املحتويات

الباب األول: دراسات تراثية

17
من خالل  القديم  الشيعي  الرتاث  تصّفح 

حوايش نسخة من كتاب )النهاية( 
للشيخ الطويس )ت460هـ(

السيّد محّمد صادق رضوي
باحث ترايّث

إيران

61

الخطُّ  العريّب وتطـّورُه

يف مخطوطات املـصاحف القـرآنيـّـة

دراسٌة تاريخيَّة

األستاذ سامح السعيد
باحث ترايّث

مرص

143

الشيخ ياسني البحرايّن 

وكتابه )املحيط(

عرض وتحليل

الشيخ محّمد جعفر اإلسالمّي

مركز الشيخ الطويّس للدراسات والتحقيق 

يف النجف األرشف

العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق

205
وُجهوده  الّنقوّي  نقي  عـيّل  السيّــد 

اث  املَبذولة يف ِحفظ الرتُّ
نَسًخا، وُمقابلًة، وتَرجمة

منيف فيّاض
مركز إحياء الرتاث/ العتبة العباسيّة املقّدسة 

العراق

241
مخطوطات مكتبة اإلمربوزيانا يف ميالنو

الحفظ الوقايّئ والرتميم

األستاذ املساعد الدكتور عيّل فرج العامرّي

مكتبة اإلمربوزيانا/ ميالنو

إيطاليا

الباب الثاني: نصوص محّققة

287
إجازات السيّد عبد الصمد التستـرّي

)1243-1337هـ(

تحقيق: السيّد محّمد جاسم املوسوّي

مركز تراث كربالء/ العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق

315

بعض  تحقيق مساهمة  فائدة جليلة يف 

الرشكاء لبعضهم لو اّدعوا سبباً يشملهم 

جمعاً

تأليف: الفقيه املجاهد السيّد عبد الله بن 

إسامعيل البهبهاينّ النجفّي )ت: 1328هـ(

تحقيق: الشيخ وسام فارس الخاقايّن

مركز الشيخ الطويّس للدراسات والتحقيق 

يف النجف األرشف

العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق



الباب األول
الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

355

نُسختا )أَحمد الثّالث( و )جاريت(

ليستا ديواَن أيَب الفتح البُستّي،

وأَهميُّة نرش الُنسخة الكاملة

شاكر العاشور

باحث ومحّقق

العراق

377

نَظَراٌت نقديٌَّة يف تحقيق

)املنتَقى من املجاراة واملجازاة(

، وبانتقاء الزرعيِّ للصفِديِّ

يف  القوميّة  والوثائق  الكتب  دار  طبعة 

القاهرة

األستاذ املساعد الدكتور عباس هاين الـچّراخ

املديرية العامة لرتبية بابل

العراق

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

أهّم فهارس المخطوطات في العراق421
الدكتور سلمان هادي آل طعمة

باحث تراثّي
العراق

471

ببليوغرافيا مباحث 
العاّلمة الدكتور مصطفى جواد

)1323-1389هـ /1905-1969م(
القسم األول

الدكتور عبدالله عبدالرحيم السودانّي
كلية المستقبل الجامعة
حسن عريبي الخالدّي 

باحث تراثّي
العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار الرتاث525



الباب األول



205 ا ربّمر مم

السيّــد عـلّي نقي الّنقوّي وُجهوده الَمبذولة في ِحفظ التُّراث 

في ِحفظ التُّراث 

نَسًخا، وُمقابلًة، وتَرجمة

الباحث 

منيف فيّاض

erp  ni  stroffe  s’iwqaN-lA  ~  iqaN ilA  deyaS-lA-
egatireh  cfiitneics  gnivres

)gnitalsnarT dna ,gnitalloC ,gniypoC(

dayyaF finuM :yb deraperP

Al-Sayed Ali Naqi ~ Al-Naqwi’s 
efforts in preserving scientific heritage
(Copying, Collating, and Translating)

السّيــد عـلّي نقي الّنقوّي وُجهوده الَمبذولة 
في ِحفظ الُتّراث 

َنسًخا، وُمقابلًة، وَترجمة

Muneef Fayadh

Heritage Revival Center - Al- Abbas Holy Shrine

Iraq

منيف فّياض

سة 
ّ

اث- العتبة العباسّية ا�قد 
مركز إحياء ال	

العراق



207 ا ربّمر مم

الملّخص
كان لِحفـظ التـراث العلمـّي وإحيائه أهميٌة بالغٌة؛ تمثلت في دوره الفاعل في نشـوء 

الحضـارات وقيـام األُمـم؛ إذ إّن تـراث كّل أُّمـٍة هـو هويتها الشـخصيّة، وموروثهـا العلمّي 

والفكـرّي واألدبـّي، الـذي منـه تسـتمد قّوتها على الصعيـد المعنوّي، فهو رابـط لحاضرها 

بماضيهـا، ومصـدر قوتهـا فـي المسـتقبل، كمـا أّن بِحفظه إحياء آلثـار األنبيـاء واألوصياء 

والحكمـاء، واقتطافًـا لثمـرِة أفكاِر العلمـاِء والفقهـاِء والمفّكرين واألدباء.

ومـن الصور األولـى المهّمة لِحفظ هذا التراث األصيل: النَّْسـخ، والُمقابلة، والتّرجمة؛ 

ا فـي إحيائه والمحافظة عليه.  إذ إّن لـكّل واحـدة منها دوًرا مهمًّ

العلمـّي  التـراث  ِحفـظ  فـي  البـارز  الـدور  اإلماميّـة  الشـيعة  لعلمـاء  وكان  هـذا، 

ألسـالفهم؛ ففـي كّل قـرٍن تقـوم منهـم طائفـة، تنهـض بأعباء الِعلـم وأمـور والدين، 

فتُشـّمر عن سـاعد الجّد مسطّرًة أقالمهم أسفارًا من الِعلم نسـًخا، ونشرًا، وشرًحا، وترجمًة، 

وتلخيًصـا، ونقـًدا، وتعليًقـا علـى مـا جـادت بـه يراع ُعلماء السـلف فـي العلـوم المختلفة. 

فبَـرز من جملة أولئك األعالم في القرن الرابع عشـر الهجـرّي، العالم الفقيه، واألديب 

الخطيب، السـيّد علّي نقّي النقوّي اللكهنوّي الهندّي)ت1408هـ(؛ إذ يعّد  أنموذًجا 

من جهابذة العلماء المجّدين في ِحفظ التراث اإلسـالمّي ونشـره.

وهـا نحـن نُسـلّط الضـوء فـي هـذا البحـث علـى موَجـٍز من سـيرته، ومـا قام بـه ِمن 

إنجـازاٍت فـي مجـال النَّْسـخ، والُمقابلة، والتّرجمة للكتب والرسـائل العلميّـة، فجاء بحثنا 

فـي ثالثة مباحـث وخاتمـة، كاآلتي: 

المبحث األّول: سيرة السيّد علّي نقّي النقوّي في سطور.   -1

المبحث الثاني: النَّْسخ، والُمقابلة، والتّرجمة، في اللغة واالصطالح.  -2

المبحـث الثالـث: الُجهـود المبذولـة للّسـيد النقـوّي فـي النَّْسـخ، والُمقابلـة،   -3

والتَّرجمـة. 

الخاتمة: وفيها أهّم ما توّصل إليه الباحث من نتائج.  -4

كما قُمنا بوضع فهارس في آخر البحث للمصادر والمراجع، والمواضيع.
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Abstract
Preserving and reviving scientific heritage is of great importance, as it plays an 

effective role in the emergence of civilizations and the rise of nations. This goes 
back to the fact that every nation’s heritage is its personal identity, and its scientific, 
intellectual and literary legacy, from which it derives its strength at the moral level. 
Verily, it is a link between its present and past, and the source of its future strength. 
By preserving them the knowledge of the prophets, guardians, wise men, and the 
ideas of scholars, jurists and intellectuals are preserved.

Among the important steps in preserving such significant heritage is by 
copying, collating, and translating, as each of them has an important role 
in its revival and preservation.

The scholars of the Shia school of thought have a prominent role in preserving 
the scientific heritage of their lineages. In every generation, a sect rises from 
them, carrying the burdens of science and religion matters, and dedicating their 
lives in coping, publishing, explaining, translating, summarizing, criticizing, and 
commenting on various sciences passed down to them.

Among those prominent figures in the fourteenth century AH, was the scholar and 
writer Al-Khatib Al-Sayed Ali Naqi Al-Naqawi Al-Hindi )d.1408 AH(. He stood out 
from among those figures in the fourteenth century AH, as he is considered to be an 
example among the pious scholars in preserving and distributing the Islamic heritage.

We shed light in this research on a summary of his biography, and his 
achievements in the field of copying, collating, and translating books and scientific 
studies. Our research came in three topics and a conclusion, as follows: 

1- The first topic: The biography of Al-Sayed Ali Naqi al-Naqwi in brief.

2- The second topic: copying, interviewing, and translation, in the Arabic 
language and the meaning of the term.

3- The third topic: the efforts made by Al-Sayed Al-Naqwi in copying, 
collating, and translating.

I have also added indexes at the end of the search for sources, references, 
and topics.
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المقدمة

الحمد لله رّب العالمين، والصالة والسـالم على أشـرف األنبياء والمرسـلين أبي القاسم 

محّمد، وعلى آلـه الطيّبين الطاهرين المعصومين، وبعد: 

فإّن لِحفظ التراث العلمّي وإحيائه أهميًة بالغًة؛ وذلك عبر دوره الفاعل في تأسـيس 

الحضـارات واسـتنهاض األمم؛ ألّن تـراث كّل أّمة هو ُهويتها الشـخصيّة، وموروثها العلمّي 

والفكـرّي واألدبـّي الـذي منـه تسـتمد قّوتها علـى الصعيد المعنـوّي؛ فهو رابـط لحاضرها 

بماضيهـا، ومصـدر قوتهـا فـي المسـتقبل، كمـا أّن بِحفظه إحياء آلثـار األنبيـاء واألوصياء 

والحكمـاء، واقتطافًـا لثمرِة أفـكاِر العلماِء، والفقهـاِء، والمفّكرين، واألدباء.

وكان لعلماء الشـيعة اإلماميّة الدور البارز في ِحفظ التراث العلمّي ألسـالفهم؛ 

ففـي كّل قـرٍن تقـوم منهـم طائفـة، تنهض بأعبـاء الِعلم والدين، فتُشـّمر عن سـاعد الجّد 

مسـطّرة أقالمهـم أسـفاًرا من الِعلم نسـًخا، ونشـرًا، وشـرًحا، وترجمـًة، وتلخيًصـا، ونقًدا، 

وتعليًقـا علـى مـا جادت به يراع ُعلماء السـلف فـي العلوم المختلفـة، منتهجين في ذلك 

سـبيل َمـن سـبقهم ِمن القدماء فـي إحياء تراث َمن سـبقوهم.

وإّن ِمـن صـور ِحفـظ هـذا التـراث األصيـل النَّْسـَخ، والُمقابلـَة، والتّرجمـَة؛ إذ لـكّل 

واحـدة منهـا دوٌر مهـمٌّ في إحيائـه- المتمثّل بالكتب والرسـائل في مختلـف فنون العلم- 

عليه.  والمحافظـة 

هـذا، وسـنتعرّف فـي بحثنا هـذا على أحدى الشـخصيّات العلميّة ِمن علمـاء اإلماميّة 

فـي القـرن الرابـع عشــر والخامس عشـر الهجرّي، مسـلّطين الضوء على مـا قامت به ِمن 

إنجازاٍت في مجال النَّْسخ، والُمقابلة، والتّرجمة للكتب والرسائل العلميّة، أال وهو العالم 

الفقيـه، واألديب الخطيب، السـيّد علـّي نقي النقوّي اللكهنـوّي الهندّي)ت1408هـ(، من 
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جهابـذة العلمـاء المجّديـن؛ إذ يُعّد أنموذًجا يُحتذى في ِحفظ التراث اإلسـالمّي.

هذا، وقد قُمنا بتقسيم بحثنا إلى ثالثة مباحث وخاتمة، كاآلتي: 

المبحث األّول: سيرة السيّد علّي نقي النقوّي في سطور. 

المبحث الثاني: النَّْسخ، والُمقابلة، والتّرجمة، في اللغة واالصطالح.

المبحث الثالث: الُجهود المبذولة للّسيد النقوَي في النَّْسخ، والُمقابلة، والتَّرجمة.

الخاتمـة: وتـّم التوّصـل فيها إلى جملة من النتائج عن شـخصيّة السـيّد النقوّي وتراثه 

العلمـّي وجهوده في نسـخ التراث ومقابلته.

كما قُمنا بوضع فهارس في آخر البحث للمصادر والمراجع، والمواضيع.

هـذا، ونشـير إلـى أّن الـذي سـطّرناه ليـس على نحـو الكمـال؛ إذ لعّل هناك مـا فاتنا 

ذكره ولم يحضــرنا، إاّل أّن الميسور ال يَسقط بالمعسور، سائلين من الله تعالى التوفيق، 

ببركـة النبّي وآلـه الطاهرين، والحمد للـه ربِّ العالمين.
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المبحث األّول 
سيرة السّيد النقوّي في سطور

اسمه ونسبه: 

هو السـيّد علّي نقي ابن ُممتاز العلماء الثاني السـيّد أبي الحسـن- علّي الهادي- 

ابـن سـيّد العلمـاء الثانـي السـيّد محّمـد إبراهيم ابـن ُممتـاز العلماء السـيّد محّمد 

تقّي ابن سـيّد العلماء السـيّد حسـين ابن العاّلمة المجتهد الكبير السـيّد دلدار علّي 

بـن محّمـد معيـن بـن عبـد الهادي بـن إبراهيم بن طالـب بن مصطفى بـن محمود 

بـن إبراهيـم بـن جـالل الديـن بـن زكريا بـن جعفر بـن تاج الديـن بن نصيـر الدين 

ابـن عليـم الديـن بـن َعلـم الدين بن شـرف الديـن بن نجـم الدين بن علـّي بن أبي 

علـّي بـن أبـي يعلـى محّمد بـن أبي طالب حمـزة بن محّمـد بن الطاهـر بن جعفر 

.)2( ابـن اإلمام علّي النقـّي الهادي - )يـن()1 - ويُدعى)أبـا كُرَّ

. فنسبه ينتهي بثماٍن وعشرين واسطة إلى اإلمام الهمام علّي النقّي الهادي

ألقابه: 

اُشـتهر السـيّد علـّي نقـي النقـويّ ِبعّدة ألقـاب؛ منهـا: )النقوّي( نسـبة إلى جّده 

ين(  )1( في عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب: ابن ِعنبة: 2/ 33 هامش1 مانّصه: ُدعي بـ)أبي كُرَّ

ألّن الُكر- بالضّم- مكياٌل ألهل العراق، وهو عندهم ستّون قفيزًا؛ فـ)كُّرين( مائة وعشرون قفيزًا 

 .بعدد أوالده

)2( ينظر: عمدة الطالب: 2/ 33، أعيان الشيعة: محسن األمين: 321/2رقم 1432، مصفى المقال: آغا 

بزرك الطهرانّي: 343، السيرة الذاتيّة للسيّد المترَجم له )خ(: 2. 
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األعلـى اإلمـام علـّي بـن محّمـد الهـادي النقـي ، ومنهـا: )سـيّد العلماء(؛ لقبّـه بهذا 

اللّقب والده السـيّد أبو الحسـن النقوّي )1(؛ لنبوغه وغزارة ِعلمه؛ إذ كان ُمتميّزًا بين 

أقرانـه مـن العلمـاء)2(، ومنهـا: )فَخـر الُمحّققيـن(؛ لقبّه بهذا اللّقب السـيّد سـبط حسـين 

اللكهنـوّي)3( فـي إجازتـه للسـيّد النقـوّي  ُمصرًّحا له فيهـا باجتهاده)4(.

ولديـه  ألقـاب علميّـة أخرى، حصل عليهـا من المدارس والجامعـات التي تخرج 

ِمنهـا- بحسـب قواعدها-؛ هي: )سـند األفاضل(، و)صدر األفاضـل(، و)الفاضل(، و)ُممتاز 

األفاضـل(، و)العالِم(، و)فاضل األدب()5(. 

ولدته: 
ُولـد  يـوم )26( من شـهر رجـب الحرام سـنة )1323هـ()6( في بلـدة )لكهنو( 

عاصمـة الِعلـم والتشـيّع فـي بـالد الهند؛ إذ تُعـّد أكبر مدينة شـيعيّة فـي الهند، وهي 

عاصمـة )يوپـي(، إحـدى مقاطعـات الهنـد، وأكبـر جمهوريّـة فيهـا؛ إذ يبلـغ تعـداد 

سـّكانها أكثـر مـن مائـة مليـون نسـمة، وفيها قامـت دولٌة شـيعيّة لِعدة قـرون؛ وهي 

دولـة )أود( - فـي شـرق الهنـد-، وتعـّد رابـع الـدول الشـيعيّة؛ والثـالث األُخـر هـي: 

العـادل شـاهيّة، والقطـب شـاهيّة، والنظام شـاهيّة، وقـد أُقيمت هذه الـدول الثالث 

)1( ينظر ترجمته في: أوراق الذهب: محمد عباس الموسوّي: 397، أعيان الشيعة: 321/2رقم 1432، 

تراجم مشاهير علماء الهند: علّي النقوّي: 305رقم29

)2( ينظر: إجازات الرواية واالجتهاد: علّي النقوّي: 389، تاريخ القزوينّي: جودت القزوينّي: 133/19.

 ..457 المجازات:  أقرب  رقم1315،   808/2 الطهرانّي:  بزرك  آغا  البشر:  نقباء  في:  ترجمته  )3( ينظر 

وغيرها.

)4( ينظر إجازات الرواية واالجتهاد: 386.

)5( ينظر: السيرة الذاتيّة للسيّد المترَجم له)خ(: 4، أقرب المجازات- المقّدمة: 20.

علماء  تراجم  في  البهيّة  والدرر   ،439/6 الخاقانّي:  علّي  الشيخ  الغري:  شعراء  كتاب  في  )6( وجاء 

الذهب:  المرعشّي: 444/2، وأوراق  والمسلسالت:  العلوم: 506/1،  بحر  اإلمامية: محّمد صادق 

400 أنّه ُولد سنة )1325هـ(، وقولهم هذا ليس على نحو الدقة، والصواب ما أثبتناه؛ ألنّه بقلم 

السيّد المترَجم له نفسه.
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فـي )الدكـن( جنـوب الهند)1(.

رحالته وأسفاره: 
كانـت للسـيّد المترَجـم لـه  رحـالٌت عديـدة إلـى مختلـف البلـدان، إاّل أّن الذي 

عثرنـا عليـه مـن رحالتـه – ِعبر تتبعنـا للمصادر التـي تناولت ترجمتـه- نَزٌر قليـل، فإليك 

أخـي القـارئ الكريـم بعـض هـذه الرحالت، وهـي مرتّبة حسـب التسلسـل الزمني: 

رحلته األولى إلى النجف األشرف سنة )	32)هـ(: 
كانـت الرحلـة األولـى للسـيّد علـّي نقـي النقـوّي  للنجـف األشـرف منـذ نعومة 

أظفـاره؛ فقـد جـاء بـه والده  إلى النجف األشـرف وهو ابن ثالث سـنين، وبقي فيها 

)5( سـنوات، فكانـت نشـأته فـي جـوار بـاب مدينـة العلـم أميـر المؤمنين علـّي بن أبي 

.)2(  طالـب

رحلته راجًعا إلى الهند )لكهنو( سنة )332)هـ(: 
ثـّم رجـع السـيّد علّي النقـوّي مع والده  إلـى بلده الهند )لكنهو( في صفر سـنة 

)1332هـ()3(، وبقي بها حتّى سـنة )1345هـ()4(؛ أي: )13( سـنة.

رحلته الثانية إلى النجف سنة )	34)هـ(: 
ولّمـا كان السـيّد علـّي النقـوّي  قـد أنهـى الـدروس السـطحيّة إلـى )الرسـائل( 

و)المكاسـب( فـي تلـك البـالد- أي الهنـد-، وأّدى االمتحانـات، سـاعده التوفيـق اإللهـّي 

علـى المهاجـرة إلـى النجـف األشـرف، وكان عمـره آنـذاك )21( عاًمـا، فزّم ركاب السـفر، 

)1( ينظر: مستدركات أعيان الشيعة: حسن األمين: 5/1، السيرة الذاتيّة للسيّد المترَجم له )خ(: 2، 

الكلينّي والكافي: عبد الرسول الغّفار: 106-105.

)2( ينظر: السيرة الذاتيّة للسيّد المترَجم له )خ(: 2، تاريخ القزوينّي: 133/19. 

)3( ينظر السيرة الذاتيّة للسيّد المترَجم له )خ(: 3.

)4( ينظر تاريخ القزوينّي: 133/19.
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وشـّد رحـال الطلـب، وخـرج مـن بلـده ُموّدًعـا األهـل واإلخـوان ليلـة األحـد )3( شـعبان 

سـنة )1345هــ(، ووصـل إلـى النجـف األشـرف بعـد التشـرّف بزيـارة مشـاهد الكاظمين 

والعسـكريّين، ومشـهدي الطّـف علـى صاحبيهمـا السـالم، يـوم الثالثـاء )26( مـن 

نفسه. الشـهر 

وكانـت عطلـة عاّمـة في األبحاث؛ ألجل قُرب شـهر رمضـان، فبقي السـيّد النقوّي في 

النجـف األشـرف، وفـي شـهر رمضـان ألّـف رسـالته )كشـف النقـاب عـن عقائد ابـن عبد 

الوهاب(، وقد جعلها الله سـبحانه مرضيًّة عند الناس جميًعا، وَسـببًا لمعرفة الناس به)1(. 

رحلته إلى مشهد اإلمام الرضا أواخر ربيع األّول سنة )		3)هـ(: 
تشـرّف السـيّد علـّي النقـوّي  بزيـارة مشـهد اإلمـام الرضـا، وكان ذلـك في 

أواخـر ربيـع األّول سـنة )1350هــ(، وقد زار في أثناء سـفره هذا مـع بعض أصحابه 

األفاضـل من مدرسـة قّم، المستشـفى التي أّسسـها الشـيخ عبـد الكريم اليـزدّي)2( في قّم 

المشرّفــة، ويصف السـيّد النقوّي هذه المستشـفى مبيًّنا بعض هيكليّة بنائِه، قائاًل 

مـا هـذا نّصـه: فدخلنا من الباب وإذا بباحٍة واسـعة في وسـطها روض خصيب، وحواليه 

غـرف نظيفـة، فيها سـرٌر مرفوعة عليها من دخل المستشـفى من المرضـى، وهناك رجال 

.)3(يقومون لهـم بالتمريض

وزار أيًضا في سـفره هذا مدينة )آباد مالير( من بالد إيران، حين رجوعه من زيارة مشـهد 

اإلمـام أبـي الحسـن الرضـا ، وقـد التقـى فيها بالسـيّد َعلَم الهـدى بن شـمس الدين ابن 

األمير علّي محّمد النقوّي الكابلّي)4( في داره هناك، يوم السـبت )27( من جمادى اأُلولى سـنة 

)1350هـ()5(.

)1( ينظر: السيرة الذاتيّة للسيّد المترَجم له )خ(: 5، تاريخ القزوينّي: 136/19.

)2( ينظر ترجمته في: معارف الرجال: محّمد حرز الدين: 65/2 رقم232، نقباء البشر: 1158/3رقم1692.

)3( أقرب المجازات: 450- 451. 

)4( ينظر ترجمته في: نقباء البشـر: 1275/3رقم 1793.

)5( ينظر أقرب المجازات: 452.
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هذا، وقد أّرخ السـيّد النقوّي لتأريخ انصرافه من زيارة مشـهد اإلمام الرضا  في 

هـذه السـنة، وذكـر ذلك في قصيـدٍة ُمؤلّفًة من )52( بيتًا، قائـاًل: قُلُت عند منصرفي من 

زيـارة مشـهد اإلمـام أبـي الحسـن علّي بن موسـى الرضا - صلـوات الله عليـه - في طوس 

مـن بالد إيـران، في جمادى األخرى سـنة )1350هـ(..)1( إلخ. 

رحلته إلى الهند )لكهنو(- الثانية- راجًعا سنة )		3)هـ(: 

ثـّم غـادر السـيّد النقـوّي مدينـة النجـف األشـرف فـي )17( مـن شـعبان سـنة 

)1350هــ( - بعـد أن نـال رتبـة االجتهـاد -، راكبًـا القطـار إلـى البصـرة، فمكـث فيهـا مـا 

زاد علـى )10( أيّـام، ثـّم ركـب الباخـرة يـوم السـبت )30( مـن شـعبان، راجًعا إلـى الهند 

)لكهنـو(، فوصـل إلـى )كراچـي( يوم الخميـس )5( من شـهر رمضان، ثّم انتهى به السـير 

إلـى )لكهنـو( فـي )10( مـن شـهر رمضـان)2(، فأحـرز بهـا مكانـًة مرموقـًة فـي المجتمـع 

العلمـّي الدينـّي، وحـلَّ فيها عالًما وموّجًها؛ لما سـبق من شـهرته العلميّـة، ولمكانة آبائه 

الذيـن كانـوا من أعاظم علماء الهند، ومراجع التقليد فيها، فاشـتغل بالتدريس والتأليف، 

والتصنيـف، وإمامـة الجماعـة، إلى أن هاجر من مدينته، ليختـار الغربة حتّى آخر عمره؛ 

بسـبب األوضـاع التـي حدثـت إثر حادث تأليـف كتاب )شـهيد إنسـانيت()3( )4( .

وقـد أّرخ السـيّد النقـوّي لتاريـخ هجرتـه فـي سـنة رجوعـه إلـى الهند؛ ذكـر ذلك في 

)1( ديوان نظم الّشتات من القصائد واألراجيز وسائر األبيات )خ(: صورة 133.

)2( ينظر: الكشكول )المجموعة الثانية()خ( رقم107 من مكتبة السيّد محّمد صادق آل بحر العلوم، 

مشاهير علماء الهند- المقّدمة، السيّد علّي النقوّي: 42.

بين  التاريخيّة  الوجهة  من    الحسين  اإلمام  سيرة  بيان  يتناول  األردويّة  باللغة  كتاب  )3( هو 

ثالثة  بمناسبة مرور  تأليفه؛  بعد  الحسينّي  التذكار  إدارة  قبل  )لكهنو( من  المسلمين، طُبع في 

عشـر قرنًا على كارثة الطف في سنة )1361هـ(، وخرج في )712( صفحة. ) ينظر الذريعة: 14/ 

263 رقم 2502(

الفتالوّي:1300/3،  كاظم  النجف:  في  واألدب  الفكر  رجال  معجم  المسلسالت:444/2،  )4( ينظر: 

المفّصل في تراجم األعالم: أحمد الحسينّي: 4/ 294، تاريخ القزوينّي: 133/19.
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ديوانـه، قائـاًل: قُلـُت ُمخّمًسـا لقصيـدة شـاعر أهـل البيـت السـيّد إسـماعيل الِحميـرّي 

-رضـوان اللـه عليـه -، وكان تمام التخميـس على الباخرة المتوّجهة مـن البصرة إلى الهند 

يـوم األربعـاء الرابـع من شـهر رمضان سـنة )1350هــ(..)1( إلخ.

رحلته إلى النجف األشرف - الثالثة- سنة )		3)هـ(: 

وفـي سـنة )1369هــ/1950م( جـاء السـيّد النقـوّي  إلـى العـراق، زائـرًا لمدينة 

النجـف علـى وجه الخصوص؛ لرغبته االلتقاء بالعلماء والشـخصيّات المرموقة في الحوزة 

العلميّة)2(.

وقـد أّرخ السـيّد الّنقـوّي تاريـخ هـذا الرحلـة فـي تاريخ نظمـه لألبيات الشـعريّة في 

شـأن المختار الثقفّي )ت 67هـ(، حين تشـرّف بالقدوم إلى النجف األشـرف، وهذا 

نـّص قولـه بهـذا الشـأن فـي ديوانـه المخطـوط: قُلـُت فـي الثنـاء علـى المختار بـن أبي 

عبيـدة الثقفـّي - علـى مقتـرح األخ العاّلمـة األوردبادّي)3( - عند تشـرّفي بالنجف األشـرف 

فـي ربيع الثاني سـنة )1369هــ(..)4( إلخ. 

رحلته إلى دولة اإلمارات سنة )3	4)هـ(: 

وفـي سـنة )1403هـ( سـافر السـيّد علـّي النقـوّي  ُمتوّجًهـا إلى دولـة اإلمارات؛ 

ففي هذه السـنة قَصد السـيّد َجودت القزوينّي)5( صاحب كتاب )تاريخ القزوينّي( مدينَة 

)عليگره(فـي الهند؛ لزيارة السـيّد النقوّي  في شـهر صفـر، إاّل أنّه لَم يحظ بلقائه)6(؛ 

سفره. بسبب 

)1( ديوان: نظم الّشتات من القصائد واألراجيز وسائر األبيات )خ(: صورة 18-12.

)2( ينظر المفصل في تراجم األعالم: 295/4.

)3( ينظر ترجمته في: نقباء البشر: 4 / 1332 رقم1864، اإلجازة الكبيرة: 197رقم 244.

)4( ديوان نظم الّشتات من القصائد واألراجيز وسائر األبيات )خ(: صورة145-144

)5( ينظر ترجمته في تاريخ القزوينّي: 4/ 238- 245. 

)6( ينظر تاريخ القزوينّي: 134/19.
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آثاره العلمّية: 

إّن مـن أُسـس ِحفـظ العلـم وتدوينـه علـى مّر العصـور هو التأليـف والتصنيـف؛ إذ به 

 :يُسـطّر ما اختزنته صدوُر العلماء، وكما جاء في الحديث الشـريف عن اإلمام الصادق

 . )2(اكتبوا فإنّكم ال تحفظـون حتّى تكتبوا :وقولـه ،)1(القلـب يتّـكل على الكتابة

هـذا، وِمّمـا يُظهـر األهميّـة لمـداد العلمـاء وكتاباتهـم مـا جـاء عـن نبيّنـا  فـي 

ترجيحـه لمـداد نـور الِعلم علـى دماء الشـهداء الزاكية، قائـاًل: إذا كان يـوُم القيامِة ُوِزَن 

.)3(ِمـداُد الُعلمـاء بِدمـاء الّشـهداء، فيَرَجـح ِمـداد الُعلمـاء على ِدمـاء الّشـهداء

وكان السـيّد علـّي النقـوّي  مـن أهـل هذه الصناعـة، حيث اهتّم كثيـرًا بموضوع 

الكتابـة والتّأليـف وفـق منهـجٍ علمـيٍّ واضـح؛ إذ تنّوعت كتاباتـه بين التفسـير والحديث، 

والرجـال، والتاريـخ، والفقـه واألصـول، والعقائد، واألدب، والشـعر.. وغيرهـا، ِمّما يحيطنا 

ِعلًمـا بفكـره ونهجه ، وسـعة اطاّلعه في مختلف العلـوم، فقد كانت له  إحاطٌة 

بأغلـب علـوم عصـره، ِمّما جعلـه َعلًما من أعـالم زمانه في مجـال الِعلم والِفكـر واألدب.

وقـد بَلـغ عـدد مـا ألّفـه السـيّد المترَجـم لـه– بحسـب مـا أحصينـاه- مـا يقـارب من 

)195( ُمؤلًَّفـا باللغـة العربيّـة واألورديّـة، وقد ذكر السـيّد المترَجم له بقلمه  ِقسـًما 

منهـا فـي سـيرته الذاتيّـة)4(، وأّمـا مؤلّفاتـه األخـرى فقـد ذُكـرت ُمتفرّقًة في كُتـب فهارس 

المؤلَّفـات وأدلتهـا.. وغيرها)5(.

)1( الكافي: الكلينّي: 1/ 52 ب: رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة.. ح8.

)2( الكافي: 1/ 52 ب: رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة.. ح9.

)3( أمالي الطوسّي: 521 ح1149.

)4( ينظر السيرة الذاتيّة للسيّد المترَجم له )خ(: 7-6.

)5( ينظر: الذريعة: 93/1 رقم 448، 478 رقم375، 263/2 رقم 1072، 2/ 270 رقم 1093، 476 

رقم 1860، 185/3 رقم 661، 286 رقم 1055، 294 رقم 394،1090 رقم 1416، 4/ 10 رقم 

25، 35 رقم 125، 455 رقم 2027، 474 رقم 2102، 263/6 رقم 1440، 9ق764/3 رقم5173، 

10/ 238 رقم 261،95/11،760 رقم 1594، 31/12 رقم 165، 288 رقم 1938، 191/14 رقم 
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وأغلـب كتاباتـه ومؤلَّفاتـه - نثـراً وشـعراً- كُتبـت ونُظمـت فـي مـا كان لـه صلة 

بعلـوم الديـن، وتُـراث النبـّي وآلـه الطاهريـن - صلـوات اللـه عليهـم-، ومنهـا مـا كان 

ـا بتاريـخ رجاالت الشـيعة من أصحـاب األئّمـة ، وغيرهم من أعالم  موضوعـه ُمختصًّ

علمـاء اإلماميّـة -رضـوان اللـه تعالـى عليهـم-، وال يسـعنا فـي هـذا المبحث ذكـر جميع 

ُمؤلَّفاتـه، إاّل أنّنـا نقتصـر علـى أشـهر مـا جاء فيهـا؛ وهي: 

1- )كشف النقاب عن عقائد ابن عبدالوهاب( في رّد الوهابيّة)1(. 

2- )تراجم مشاهير علماء الهند()2(. 

3- )أقرب المجازات إلى مشايخ اإلجازات()3(. 

4- )إجازات الرواية واالجتهاد()4(. 

 2137، 235 رقم 2355، 263 رقم 2502، 15/ 201 رقم 1332، 304 رقم 1943، 16/ 174 رقم

رقم   138  ،3850 رقم   39/21  ،701 رقم   65  /18 رقم16،   3  /17  ،845 رقم   221  ،529

 179/26  ،741 رقم   118  ،1429 رقم   277 رقم341،   68  /24 رقم8968،   277/23  ،4312

 ،89 النجفيّة:  المطبوعات  معجم   ،351 الفتالوّي:  المنتخب:   ،184 رقم   37  /25 رقم895، 

 352  ،140 رقم   108  ،48 رقم   68 العلوم:  بحر  صادق  محّمد  السيّد  العاّلمة  مكتبة  فهرس 

 ،17 307/3-367رقم   ،155-145/1 الحّسون:  محّمد  الحسينيّة:  الشعائر  رسائل  رقم383، 

339، مجلّة   ،319 الله محّمد علّي:  الوهابيّة، عبد  الرّد على  المؤلَّفات اإلسالميّة في  معجم 

األعداد1و2و4  األولى/1353-1354هـ،  السنة  و9و11/  و7  و5  األعداد1و2و3و4  الرضوان: 

 / 1و2  العددان  1356هـ،  الثالثة/  السنة  2و3/  العددان  الثانية/1355هـ،  السنة   / و6و7 

إجازات   ،150  -147/ 1و2  العددان  صغير:  بّر  ميراث  مجلّة  /1358هـ،  الخامسة  السنة 

.205-201 الدبّاغ:  الكريم  الدكتور حسين علّي محفوظ: عبد 

)1( طُبع في النجف األشرف- المطبعة الحيدريّة سنة )1345هـ( أو )1346هـ(.

المقّدسة سنة  العباسيّة  العتبة  لدار مخطوطات  التابع  التراث  إحياء  ِقبل مركز  )2( طُبع محّقًقا من 

)1435هـ(.

العباسيّة  العتبة  مخطوطات  لدار  التابع  التراث  إحياء  مركز  ِقبل  من  األصل  طبق  نسخة  )3( طبع 

المقّدسة، تقديم: السيّد محّمد رضا الجاللّي سنة )1437هـ(. 

المقّدسة سنة  العباسيّة  العتبة  لدار مخطوطات  التابع  التراث  إحياء  ِقبل مركز  )4( طُبع محّقًقا من 

)1440هـ(.
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5- ديوان )نظم الّشتات من القصائد واألراجيز وسائر األبيات()1(. 

مكتبته العلمّية: 
أّمـا مكتبتـه، فقـد امتلـك السـيّد النقـوّي مكتبـًة عظيمـًة، جمعـت أعالقًا نفيسـة من 

المخطوطـات، وكتبًـا ُمهّمـة مـن المطبوعات؛ فقد َورِث السـيّد النقـوّي  جملًة منها 

عـن آبائـه، وأضـاف إليها كثيرًا مّما اشـتراه أو التي أُهديت إليه، إاّل أنّه لَم يسـلم من هذا 

التـراث شـيئًا؛ فقـد احترقت هذه المكتبة العظيمة بالحريق الذي نشـب إثـر الفتنة التي 

وقعت في العشـرين من شـهر صفر سـنة )1394هـ()2(.

وقـد ذكـر السـيّد المترَجم له  هذا الحريـق في إجازته التي كتبها للسـيّد محّمد 

رضـا الجاللـّي)3( – حفظـه اللـه تعالـى-، وكانـت فـي الرابـع من شـهر جمـادى اآلخرة من 

سـنة )1394هــ(، فـي بلـدة )عليگـره( فـي الهنـد، وإّن َمـن يطلّـع علـى مضاميـن هـذه 

اإلجـازة يستشـعر مـدى األلـم والحـزن والتأّسـف الذي أصـاب السـيّد المترَجم لـه، جرّاء 

هـذه الحادثـة، وإليـك نّص كالمـه منها: 

.. أن يـروي عّنـي جميـع طرقـي المذكـورة فـي كتاب )أقـرب المجازات( الـذي اطّلع 

عليـه - كمـا ذكـره- عنـد العاّلمـة المتتبّـع محّمـد صـادق آل بحـر العلـوم - دام عـاله-، 

ووجـوده اآلن قـد بقـي ُمنحصرًا في تلك النسـخة؛ فإّن النسـخة الثانية التـي كانت عندي 

قـد احترقـت بالحريـق الـذي وقع في داري يوم العشـرين مـن صفر الماضـي، في الفتنة 

...، فقضـت علـى مكتبتـي التـي كانـت تحتـوي علـى بقيّة آثـار السـلف، وفيهـا مؤلّفاتي 

الخطيّـة، وآثـار قلمـي بالعربيّـة التـي لـم تُطبـع؛ لكسـاد سـوق العربيّـة فـي هـذه البالد 

)1( هو قيد التحقيق من ِقبل مركز إحياء التراث التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقّدسة.

)2( ينظر: ديوان نظم الّشتات من القصائد واألراجيز وسائر األبيات )خ(: صورة 79، المنتخب: 350 

وفيه: أّن الهجوم على مكتبته وحرقها كان سنة )1395هـ(، وتبعه األستاذ كامل سلمان الجبورّي 

في ذلك في )معجم األدباء من العصر الجاهلّي حتّى سنة 2002: 344/4(، وفي مجلة )ميراث بّر 

صغير العددان 1و2: 54 – 55(: أّن الحريق نشب في سنة )1393هـ(، إاّل أّن الصحيح ما أثبتناه 

في المتن؛ ألنّه بخّط المؤلِّف  كما أثبته في ديوانه المخطوط.

)3( ينظر ترجمته في: تاريخ أهل البيت: محّمد رضا الجاللّي: 228-213.
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النائيّـة عـن المراكز العلميّة، وعند الله أحتسـب هـذه األعالق الثمينـة والذخائر القيّمة، 

فإنّـا للـه وإنّا إليـه راجعون.

وبـوّدي لـو يسـمح التوفيق للسـيّد الُمجاز أن يستنسـخ مـن كتاب )أقـرب المجازات( 

نسـخًة لنفسـه؛ تكثيـرًا لوجـوده، وحياطـًة علـى تلـك األسـانيد التـي بَذلـُت الُجهـود فـي 

تحصيلهـا، وحفظهـا عـن الضيـاع.. )1( إلخ.

هـذا، وقـد أّرخ سـيّدنا المترَجـم له لحرق داره بما تحويه من الكتـب واآلثار العلميّة، 

ببيتين من الشـعر في العشـرين من صفر سـنة )1394هـ(: 

ري وأودى بالكتـــــــــبال عـــــج))) أحـــــرق دا

أّرخت الحشـــــا  لهـــــب)مـــــن  ذات  )نـــــاره 

1394هـ)3(.

وفاته ومدفنه: 
اُبتلـي السـيّد علـّي النقوّي في أواخر عمـره بمرض )ذات الرئـة(، وبعد ُمّدة من 

العـالج تحّسـنت صّحتـه، إاّل أّن أثـر هـذا المـرض بقي، فتدهـورت صّحته وسـاءت حالته 

فيما بعد، وكان ذلك في أواخر شـهر رمضان سـنة )1408هـ/1988م(؛ فأُدخل على إثرها 

مشـفى )بلـرام پور( في )لكهنـو( للمعالجة.

فبلـغ نبـأ مرضـه ودخوله المشـفى أهلـه وذويـه، فاجتمع جميـع أفـراد العائلة - من 

األوالد واألحفـاد- فـي أيّامـه األخيـرة حافّيـن بـه؛ إذ كان هـذا لقاءهـم األخيـر بوالدهـم 

وسـندهم وعمادهـم، بقيّـة آل دلـدار علّي.

وفي يوم األربعاء )1( من شـّوال سـنة )1408هـ/1988م( أجاب السـيّد النقوّي داعي 

)1( فهرس مكتبة العالّمة السيّد محّمد صادق بحر العلوم: 354، أقرب المجازات: 464-463.

)2( الالِعج: الهوى الُمحرق. )لسان العرب: ابن منظور: 357/2(.

)3( ديوان نظم الّشتات من القصائد واألراجيز وسائر األبيات )خ(: صورة 145-144.
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ربّـه، ُملتحًقـا بالرفيـق األعلى عن عمـر يناهز)85(عاًما، حافـل باالفتخار والجهاد.

هـذا، وأُذيـع خبر وفاتهفـي األخبار الصباحيّة - ِمن اإلذاعـة والتلفاز-؛ فقد أُعلن 

نبـأ وفاتـه فـي جميع أنحاء البـالد؛ فهو يُعّد من أعالمهـا المبّرزين، ومراجعهـا الُمَقلَّدين، 

وُخطَبائها الُمبلّغين .

وقام بتجهيزه وتكفينه والصالة عليه ابنه السـيّد علّي محّمد النقوّي، وحضر لتشـييعه 

والصـالة عليـه أكابر العائلة، ومن جملتهم إخوته، وأصهـاره: الدكتور كلب صادق، وُحّجة 

اإلسـالم قائـم مهـدي، فُشـيِّع جثمانـه مـن حسـينيّة أبيـه، وُدفـن بجانـب والده في 

مسـجد العائلة، إلى جنب الحسـينيّة )حسـينيّة سـيّد تقي صاحب(.

وبقـي مجلـس الفاتحـة معقوًدا أيّاًما؛ إذ حضــره أصدقـاُؤه وُمحبّوه مـن جميع أنحاء 

البـالد فـي اليـوم الخامـس مـن وفاتـه، وكان المجلـس حافاًل بالشـعراء فرثـوه بقصائدهم 

ُمؤرّخيـن عـام وفاتـه، كذلك ُعـــقدت لـه المجالس والمحافـل في الهند وپاكسـتان)1(. 

تراجم  في  المفّصل   ،351 المنتخب:   ،127 الهند-المقدمة:  علماء  مشاهير  تراجم  )1( ينظر: 

األعالم: 304/4، رسالة أرسلها إلينا الشيخ طاهر عبّاس من قّم، استخلصها من ابن سيّد العلماء 

)بتصرّف(.
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المبحث الثاني 
النَّْسخ والُمقابلة والّترجمة في اللغة والصطالح

النَّْسخ في اللغة والصطالح: 
فـي اللغـة: نَسـخ الشـيَء، وينَسـُخه نَْسـًخا، وانتَسـَخه واستنَسـَخه؛ أي: اكتَتَبـه عـن 

ُمعارضـه، ونقلـه عـن أصلـه، وأيًضا قيل فيـه: هو اكتتابـك كتابًا عن كتاٍب حرفًـا بحرف)1(.

أّما في االصطالح: 

فالنَّْسـخ: هـو أن ينسـخ الشـيء فيجيئ بمثلـه؛ أي: نَقل النّص من األصـل، وقيل أيًضا: 

هـو أخـذ اللفظ والمعنـى ِبرُّمته من غير زيـادٍة عليه)2(. 

والناسـخ: هـو مـن يَكتـب الكتـاب وينقله عـن آخر َحرفًـا بحرف، مـن دون تبديل وال 

زيـادة فـي اللفـظ والمعنى)3(، وقيل فيـه أيًضا: أنّه الوّراق الذي يَنقـل عن أصٍل مخطوط، 

وقَـد اقتصـر اسـتعمال هـذا المصطلـح علـى َمن كانـوا يعملون في نسـخ الكتـب باألجرة 

أو مـن المكثرين)4(.

الُمقابلة )أو الُمعارضة( في اللغة والصطالح: 
فـي اللغـة: قابَل الشـيء بالشـيء ُمقابَلًة وِقبـااًل؛ أي: عارضه، ومنه قولـك إِذا َضممت 

شـيئًا إِلـى شـيء: قابَلْتُـه به، وُمقابَلـة الكتاب بالكتـاب وِقبالُه به: ُمعارَضتـه، وأيًضا عارََض 

الشـيَء بالشـيَء ُمعارضًة: قابَلَـه، وعارَْضُت كتابي بكتابـه؛ أَي: قابلتُه)5(.

)1( ينظر: لسان العرب: 61/3، مجمع البحرين: الطريحّي: 1464.

)2( ينظر معجم المصطلحات البالغيّة: أحمد مطلوب: 660.

)3( ينظر المعجم األدبي: جبور عبد النور: 276، 281.

)4( ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربّي: أحمد شوقي بنبين و مصطفى طوبي: 235.

)5( ينظر: لسان العرب: 167/7، 540/11، مجمع البحرين: 861.
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أّما في الصطالح: 
فالُمقابلـة: هـي عـرض النسـخة المكتوبـة على األصـل الذي نُقـل منه)1(، وقيـل أيًضا: 

هـو مطابقـة النصـوص بعضهـا ِببعـض؛ بقصـد تحقيقهـا)2(، والمسـتعمل عنـد الُمَحّدثين 

لفـظ )عـارََض( - كمـا عـن القاضـي عيّـاض)3(-؛ إذ إّن ُمقابلـة النسـخة بأصـل السـماع هو 

معارضتهـا بـه، وجعـل ابـن الصـالح)4( الُمقابلة والُمعارضـة بمفهـوٍم واحد)5(.

الّترجمة في اللغة والصطالح: 
فـي اللغـة: تعنـي الترجمة التبيين واإليضاح بلغٍة أخرى غير لُغـة المتكلّم، وأّن القائم 

ـر للّسـان، ُمترجًما  بهـذا العمـل هـو  التُّرُْجمـان أو التَّرَْجمان- بالضّم والفتح -: وهو المفسِّ

إيّـاه من لغٍة إلـى أُخرى)6(.

أّما في االصطالح: 

فالترجمـة: هـي مـا يُختـّص بترجمـة اآلثـار األدبيّة وما سـواها، من لغٍة إلـى أخرى)7(، 

وقـد َعرفهـا الَعـرب منذ الِقـدم، فنقلوا العلـوم من اللغـات األجنبيّة إلـى العربيّة)8(. 

)1( ينظر معجم مصطلحات الحديث وعلومه: محّمد أبو الليث الخير آبادّي: 108.

)2( ينظر معجم اللغة العربيّة المعاصرة: أحمد مختار: 1773.

)3( ينظر ترجمته في: وفيّات األعيان: ابن خلّكان: 3/ 483 رقم511، سير أعالم النبالء: الذهبّي: 20/ 

212 رقم 136، تذكرة الحّفاظ: الذهبّي: 4/ 1304.

)4( ينظر ترجمته في: وفيّات األعيان: 3/ 243 رقم 411، سير أعالم النبالء: 23/ 140 رقم 100، تذكرة 

الحّفاظ: 1430/4.

)5( ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربي: 179. 

)6( ينظر: لسان العرب: 66/12، مجمع البحرين: 161.

)7( ينظر المعجم األدبّي: 64.

)8( ينظر معجم مصطلحات النقد العربّي القديم: 148.
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المبحث الثالث 
السّيد النقوّي وُجهوده في الّنسخ، والُمقابلة، والّترجمة

لَـم تَقتصـر جهود الُعلماء على التأليف والتصنيف فقط، بل شـملت النَّْسـخ والُمقابلة 

والترجمة للكتب والرسـائل العلميّة واألدبيّة؛ إذ تُعتبر هذه األشـكال الثالثة من أساسـيّات 

ِحفـظ التراث عبر األجيال.

أّوًل: السّيد النقوّي وُجهوده في نسخ الكتب والرسائل: 
إّن الشـكل األّول لحفـظ التراث وإحيائه هو النَّْسـخ)1(؛ فقد بـذل علماُؤنا )رضوان الله 

عليهـم( ُجهوًدا مشـكورة في نسـخ التـراث العلمّي والفكرّي لسـلفهم من علمـاء اإلماميّة 

)رضـوان اللـه تعالـى عليهم(، إذ كان النَّْسـخ يُعّد في ذلك الوقت الوسـيلة الوحيدة إلكثار 

الكتـب، وهـو يُقابـل الطباعـة والتصوير في الوقت الحاضـر، كما أّن الّنسـخة التي تُكتب 

مـن قبـل عالم –بعد عصـر المؤلِّف- تَفُضل غيرها من النَُّسـخ)2(؛ كونها تكون أقّل أخطاًء، 

ـا، لكـون العالم أقدر علـى فهم النّص من غيره من النّسـاخ.  وأضبـط نصًّ

هذا، وقد برز في القرن الرابع عشـر الهجرّي رجاٌل بذلوا طاقاتهم في ِحفظ موروثهم 

العلمـّي، فـكان مـن ُجملة هؤالء األعالم السـيّد علـّي نقي النقوّي اللّكهنـوّي؛ إذ قام 

بانتسـاخ ِعـّدة نُسـخ لكتٍب في مختلـف العلوم، في ِعّدة مجالـس جمعته مع بعض أعالم 

عصـره؛ كالسـيّد حسـن الصـدر الكاظمـّي)3( وغيـره، ِمّمـن امتلـك رسـائل أو كُتـب ألعالم 

علماء الشـيعة ومحّدثيها .

 وإليـك أخـي القـارئ الكريم بعض ما َعثرنا عليه من ُمستنسـخات السـيّد النقوّي

)1( ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربّي: 22

)2( ينظر قواعد تحقيق المخطوطات: صالح الدين المنجد: 13، المنهاج: محّمد التونجّي: 163.

)3( ينظر ترجمته في: معارف الرجال: 249/1رقم 122، أعيان الشيعة: 325/5رقم 825، نقباء البشر: 

1/ 445رقم873.
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فـي المصـادر المتوفّـرة بين أيدينا، والتي استنسـخها عن نسـخها األصليّـة الموجودة عند 

مؤلِّفيهـا ومالكيهـا من العلماء، ونُوردها ُمرتّبًة حسـب تاريخ نسـخها، وهي: 

نسـخة كتاب)نزهة أهل الحرمين في عمارة المشـهدين()1(، للسـيّد حسن الصدر، . 1

تاريخ نسخها سنة )1347هـ()2(.

نسـخة كتـاب )انتخـاب القريـب مـن التقريـب()3(، للسـيّد حسـن الصـدر، تاريخ . 2

نسـخها سـنة )1347هـ()4(.

قسـم مـن نسـخة كتاب)وفيّـات أعـالم الشـيعة( أو )وفيّـات األعـالم مـن الشـيعة . 3

الكـرام()5( عـن خـط السـيّد حسـن الصـدر، تاريخ نسـخها سـنة )1347هــ()6(.

رسـالة فـي تحقيـق حـال محّمـد بن إسـماعيل بن بزيـع المذكور في صـدر جملة . 4

مـن أخبـار الكافـي، عـن نسـخة األصـل، عـن خـط السـيّد حسـن الصـدر، تاريخ 

نسـخها أواخـر سـنة )1348هـ()7(.

)1( هو كتاب في تاريخ عمارة المشهدين المقّدسين ألمير المؤمنين واإلمام الحسين، وذكر أّول 

من عّمرها، وأّول من سكنها من األشراف وطبقات المعّمرين، له عّدة طبعات؛ منها: طبعة لكهنو 

الهند 1354هـ، بتقديم السيّد النقوّي، وطبعة بتحقيق السيّد مهدي الرجائّي، قّم 1430هـ، وأخرى 

بتحقيق الشيخ محّمد رضا األنصارّي. )ينظر: تكملة أمل اآلمل: حسن الصدر: 163، الذريعة: 24/ 

114رقم592(

)2( ينظر أقرب المجازات: 21-20.

)3( هو كتاب في الرجال، أفرده فيمن نّص على تشيّعهم ابُن حجر العسقالنّي في كتابه)التقريب(، 

طُبع بتحقيق الدكتور ثامر كاظم الخفاجّي، مكتبة المرعشّي، قم- إيران 1432هـ. )ينظر تكملة 

أمل اآلمل: 165(

)4( ينظر أقرب المجازات: 21-20. 

)5( هو كتاب مرتّب على العصور والطبقات للسيّد حسن الصدر، خرج منه أربع طبقات، من المائة 

الخفاجّي، منشورات مرصاد، طهران  كاظم  ثامر  السيّد  بتحقيق  الثالثة، طُبع  المائة  إلى  األولى 

 ،10 المقّدمة:  الصدر-  األعالم: حسن  وفيّات   ،164 اآلمل:  أمل  تكملة  )ينظر:  1429هـ/2008م. 

الذريعة: 125/25رقم718(

)6( ينظر أقرب المجازات: 21-20.

)7( ينظر أقرب المجازات: 21.
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نسـخة )فصل القضاء في كتاب فقه الرضا()1(، للسـيّد حسـن الصدر، كتبه . 5

بخطّـه عـن نسـخة بعض األفاضـل، وصّححه عن خّط الحاّج الشـيخ علـّي القمّي 

النجفّي)2( في النجف األشـرف)3(.

رسـالة في تنجيس المتنّجس، للشـيخ محّمد كاظم الشـيرازّي)4(، استنسـخها عن . 6

نسـخة األصـل عنـد نجله الميرزا محّمد نزيل قّم المقّدسـة؛ حيـث التقى به في 

سـفره إلـى إيران، واجتمع معـه في همدان، ثّم في قّم المقّدسـة)5(. 

مجلّـد المعـاد من كتاب )عماد اإلسـالم( )6( في ِعلم الـكالم، لجده دلدار علّي)7(، . 7

اسـتعاره مـن الشـيخ هـادي آل كاشـف الغطـاء)8( سـنة )1346هــ(، واسـتكتبه 

مـن بعـض الخطّاطيـن بخـطٍّ رائق جميـل، وكانت النسـخة ناقصة اآلخـر، فتّمم 

النقـص علـى نسـخة خطّيّـة كاملـة موقوفـة عنـد الشـيخ مهـدي الكرمانـّي مـن 

جـّده المولـى عبـد الكريـم الكرمانّي)9(، حصل عليها بتوّسـط الشـيخ محّمد جواد 

)1( طُبع بتحقيق رضا األستادي، ضمن مجموعة تراثيّة. )آشنائي باچند نسخه خطي، ص 389 - 442(، 

قم 1355 ش. )ينظر مجلة تراثنا: ع44: 282(

)2( ينظر ترجمته في: معارف الرجال: 2 / 143 رقم 274، أعيان الشيعة: 8 / 150، نقباء البشر: 4/ 

1323 رقم 1859.

)3( ينظر أقرب المجازات: 24.

)4( ينظر ترجمته في: أعيان الشيعة: 9 / 401 رقم912، نقباء البشـر: 68/5رقم79، أقرب المجازات: 

.397

)5( ينظر أقرب المجازات: 399. 

)6( ويُسّمى أيًضا )مرآة العقول(؛ وهو كتاب في األصول الخمسة في خمسة مجلّدات ضخام، طُبع 

مجلده األّول والثاني في سنة 1319ه، ثّم طُبع الثالث أيًضا، والرابع موجود في مكتبة راجه فيض 

آبادّي. )ينظر: كشف الحجب واألستار: 385 رقم2133، الذريعة: 330/15رقم2133( 

)7( ينظر ترجمته في: أعيان الشيعة: 6 / 425، ريحانة األدب: محّمد علّي المدرس: 425/6، الكرام 

البررة: آغا بزرك الطهرانّي: 2 / 519 رقم 948، تراجم مشاهير علماء الهند: 145رقم1.

النجف  ماضي   ،231/10 الشيعة:  أعيان   ،523 245/3رقم  الرجال:  معارف  في:  ترجمته  )8( ينظر 

وحاضرها: جعفر محبوبة: 210/3.

)9( لم نعثر على ترجمة لهما في المصادر التي بين أيدينا.



227 ا ربّمر مم

.)2( البالغّي)1( 

هـادي . 8 الميـرزا  للسـيّد  المطّهـرة()3(،  )الصحـف  أو  بـ)العليّيـن(  مسـّماة  رسـالة 

الخراسـانّي)4(، اختصرهـا وكتبهـا عـن نسـخة األصل، وفيهـا إجازات جملة مشـايخ 

صاحـب الرسـالة بخطوطهـم)5(.

نسـخة )منظومـة مواليـد النبـّي واألئّمـة ووفيّاتهم()6(، للشـيخ محّمـد مهدي بهاء . 9

الديـن الفتونـّي)7(، استنسـخها في النجف األشـرف سـنة )1347هـ()8(. 

نسـخة )عيـن العبـرة فـي غبـن العتـرة()9(، للسـيّد أحمـد بـن طـاوس الحسـنّي . 10

الحلـّي)10(، استنسـخها عـن نسـخة الحـّر العاملـّي)11(، وقد استنسـخها عنه السـيّد 

)1( ينظر ترجمته في: معارف الرجال: 1/ 196 رقم 90، الطليعة: محمد طاهر السماوّي: 1/ 193 رقم 

46، نقباء البشر: 323 رقم 663.

)2( ينظر أقرب المجازات: 407.

1396ش،  سنة  طبعه  بخطوطهم،  شيوخه  إجازات  فيها  جمع  اإلجازات،  مشيخة  في  )3( رسالة 

مؤسسة  نشر  الشوندّي،  وحيد  وبتحقيق  الجاللّي،  رضا  محّمد  السيّد  المؤلِّف  سبط  بتقريظ 

278 هامش1،  277 هامش1،  واالجتهاد:  الرواية  إجازات  )ينظر:  المقّدسة.  قّم  الشيعة،  تراث 

مجلة تراثنا ع29: 138( 

)4( ينظر ترجمته في: معارف الرجال: 232/3 رقم 517، أعيان الشيعة: 368/8، 232/10، نقباء البشر: 

549/5 رقم 756.

)5( ينظر أقرب المجازات: 420.

)6( ينظر الذريعة: 467/1 رقم2327. 

)7( ينظر ترجمته في: معارف الرجال: 79/3 رقم 453، ماضي النجف وحاضرها: 3/ 52.

)8( ينظر يوميّات السيّد محّمد صادق بحر العلوم، السيّد محّمد رضا الجاللّي: 1/ 171.

الشيخ  بتحقيق  وأخرى  1369هـــ/1950م،  سنة  األشرف  النجف  الحيدريّة،  المطبعة  في  )9( طبع 

فهرس  )ينظر  1421هـــ/1379ش.  ط1  قم،  الذخائر،  مجمع  نشر  البهبهانّي،  األردكانّي  محمود 

التراث: 665/1(

العاملّي: 2/ 29 رقم 79،  الحر  الرواة: األردبيلّي: 1/ 72، أمل اآلمل:  )10( ينظر ترجمته في: جامع 

رياض العلماء: عبد الله األفندّي: 1/ 73.

)11( ينظر ترجمته في: رياض العلماء: 5/ 63، روضات الجنات: محّمد باقر الخوانسارّي: 7/ 96 رقم 

605، الكواكب المنتشرة: آغا بزرك الطهرانّي: 9/ 655.
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محّمـد صـادق آل بحـر العلـوم)1(، وهـي محفوظـة برقـم )73/7()2(.

ثانًيا: السّيد النقوّي وُجهوده في ُمقابلة النَُّسخ: 

إّن مقابلـة النَُّسـخ عمـٌل مضـٍن وصعـب؛ إذ يتطلّـب عنايـًة فائقـة، ويتوقّـف عليهـا 

تصحيح النسـخة وسـالمة خلّوها من التصحيف والتحريف، والسـقط والنقصان.. وغيرها، 

كمـا أّن المقابلـة للنُّسـخ ال تتـّم إاّل بيـن اثنين)3(.

هذا، وكان للسـيّد النقوّي  دوٌر في هذا المجال؛ فقد قام مع زميله السـيّد محّمد 

صادق آل بحر العلوم بمقابلة مجموعٍة من النَُّسخ الخطّيّة المستنسخة بقلم السيّد محّمد 

صـادق؛ والمحفوظـة ضمن مجاميعه الخطيّة-كما عن فهرس مكتبته-، وإليك ما جاء منها: 

كتاب)المقـاالت فـي الفـرق والمذاهـب()4( للشـيخ المفيـد)5(، قُوبـل مـع السـيّد . 1

ليلـة )22رجـب سـنة 1350هــ(، محفـوظ  ِعـّدة مجالـس آخرهـا  النقـوّي فـي 

برقـم)72/2()6(. 

)1( ينظر ترجمته في: الفوائد الرجاليّة: مهدي بحر العلوم: 173/1، المنتخب: 250.

)2( ينظر يوميّات السيّد محّمد صادق بحر العلوم: 161. 

)3( ينظر المنهاج: 176.

)4( المشهور في عنوانه )أوائل المقاالت في المذاهب المختارات(؛ وهو كتاب في ذكر عقائد 

الشيعة، ومواضع التوافق واالختالف بينها وبين المذاهب األخرى، وقد طُبع عّدة طبعات؛ 

منها: طبعة تبريز سنة 1358هـ، وأخرى في تبريز سنة 1364هـ بتحقيق الشيخ فضل الله 

األشرف سنة  النجف  الحيدريّة في  المطبعة  الجراندابّي، طبعة  الشيخ  الزنجانّي وتعليقات 

1393هـ، وطبع بتحقيق إبراهيم األنصارّي الزنجانّي في قّم سنة 1413هـ، من ِقبل المؤتمر 

العالمي لذكرى ألفيّة الشيخ المفيد ضمن )سلسلة مصّنفات الشيخ المفيد(، المجلّد الرابع، 

وأخرى ضمن موسوعة بعنوان )سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد( المجلّد الرابع، دار المفيد، 

ط1، قّم، سنة 1431ق/ 1389ش. )ينظر موسوعة الشيخ المفيد: ج67-66/0، 19/4(

الفهرست   ،1067 رقم   399 النجاشّي:  رجال   ،337 النديم:  ابن  الفهرست:  في:  ترجمته  )5( ينظر 

الطوسّي: 238 رقم 711، معالم العلماء: ابن شهر آشوب: 112 رقم 765.

)6( ينظر: يوميّات السيّد محّمد صادق بحر العلوم: 1/ 156،  فهرس مكتبة العالّمة محّمد صادق بحر 

العلوم: 94.
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رسـالة)1( في معنى ما ورد عن النبّي: )نحن معاشـر األنبياء ال نوّرث(، للشـيخ . 2

المفيـد، قُوبلت مع السـيّد النقوّي في )23رجب سـنة 1350هــ(، وهي محفوظة 

برقم )72/4()2(. 

كتاب)النـّص علـى علـّي()3( للشـيخ المفيـد، قُوبـل مـع السـيّد النقـوّي فـي . 3

)23رجـب سـنة 1350هــ (، والنسـخة محفوظـة برقـم)72/5()4(. 

كتاب)جـواب مسـألة فـي قّصة ماريـة القبطيّـة()5( للشـيخ المفيد، قُوبـل وُصّحح . 4

)1( طبعت عّدة طبعات؛ منها: طبعة المكتبة التجاريّة في النجف األشرف سنة 1370هـ، بعنوان)رسالة 

في تحقيق الخبر المنسوب إلى النبّي: نحن معاشر األنبياء ال نوّرث(، طبعة مكتبة المفيد 

المؤتمر  المفيد، طبعة  النجف األشرف ضمن )عّدة رسائل( للشيخ  في قّم، مصّورة على طبعة 

العالمّي أللفيّة الشيخ المفيد في قّم سنة 1413هـ، بتحقيق مالك المحمودّي بعنوان )رسالة حول 

حديث: نحن معاشر األنبياء(، ضمن موسوعة )مصّنفات الشيخ المفيد( المجلّد العاشر، وأخرى 

ضمن موسوعة بعنوان)سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد( المجلّد العاشر، دار المفيد، ط1، قّم، سنة 

1431ق/ 1389ش. )ينظر موسوعة الشيخ المفيد: ج138/0(

)2( ينظر يوميّات السيّد محمد صادق بحر العلوم: 157/1، فهرس مكتبة العالّمة محّمد صادق بحر 

العلوم: 95.

بـ)الثقالن(، طبعة  النجف األشرف ملحًقا  التجاريّة في  المكتبة  )3( طُبع عّدة طبعات؛ منها: طبعة 

مكتبة المفيد، قم، مصّورة على طبعة النجف ضمن )عّدة رسائل( للشيخ المفيد، طبعة المؤتمر 

العالمي للشيخ المفيد في قّم سنة 1413هـ، بتحقيق الشيخ محّمد رضا األنصارّي القمّي، ضمن 

موسوعة )مصّنفات الشيخ المفيد( المجلّد السابع، وطبع بتحقيق الشيخ مهدي نجف، وأخرى 

ضمن موسوعة أخرى بعنوان)سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد( المجلّد السابع، دار المفيد، ط1، 

قّم، سنة 1431ق/ 1389ش. )ينظر موسوعة الشيخ المفيد: ج142/0(

)4( ينظر: يوميّات السيّد محّمد صادق بحر العلوم: 157/1،  فهرس مكتبة العالّمة محّمد صادق بحر 

العلوم: 96.

)5( طُبع عّدة طبعات؛ منها: طبعة النجف سنة 1370هـ في سلسلة )نفائس المخطوطات( بتصدير 

العاّلمة محّمد حسن آل ياسين، طبعة قّم ضمن مجموعة )عّدة رسائل( للشيخ المفيد بالتصوير 

على الطبعة النجفيّة، طبعة المؤتمر العالمّي أللفيّة الشيخ المفيد في قّم سنة 1413هـ، وأخرى 

بتحقيق مهدي الصباحّي ضمن موسوعة بعنوان)سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد( المجلّد الثالث، 

دار المفيد، ط1، قّم، سنة 1431ق/ 1389ش. )ينظر موسوعة الشيخ المفيد: ج97/0( 
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مـع السـيّد النقـوّي في) 23رجـب 1350هــ (، محفوظ برقـم)72/6()1(. 

رسـالة في الَغيبة)2( للشـيخ المفيد، قُوبلت مع السـيّد النقوّي في )24رجب سـنة . 5

1350هـ(، محفوظة برقم )72/8()3(. 

ورسـالة أُخـرى فـي الَغيبـة للشـيخ المفيـد، قُوبلـت مـع السـيّد النقوّي فـي عّدة . 6

برقـم  محفوظـة  1350هــ(،  سـنة  االثنين)26رجـب  يـوم  فـي  آخرهـا  مجالـس 

 .)4()72/10(

نسـخة كتـاب )النجعـة فـي إثبـات الرجعـة()5( للسـيّد النقوّي،قابلهـا مـع السـيّد . 7

محّمـد صـادق بحر العلوم في آخر سـاعة من نهار يوم )28رجب سـنة 1350هـ(، 

محفوظة برقـم )73/8()6(. 

ثالًثا: السّيد النقوّي وُجهوده في ترجمة الكتب: 
إّن ترجمـة اآلثـار العلميّـة واألدبيّـة ؛ أي: نقلهـا من لغٍة إلى أخرى، تلتـزم دقًة وتقيًّدا 

بقواعـد خاّصـة، بحيـث أصبحـت فَّنـا قائًمـا بذاتـه؛ للـدور المهـّم الـذي تُؤديه فـي نقل 

)1( ينظر: يوميّات السيّد محّمد صادق بحر العلوم: 157/1،  فهرس مكتبة العالّمة محّمد صادق بحر 

العلوم: 96.

)2( للشيخ المفيد  عّدة رسائل في الغيبة؛ منها: أربع رسائل في غيبة اإلمام الحّجة وجواب 

التساؤالت عنها، طبعت عّدة طبعات؛ منها: طبعة دار الكتب التجاريّة في النجف األشرف سنة 

1370هـ في مجموعة خمس رسائل في إثبات الحّجة ، وطبعة مكتبة المفيد بقّم، بالتصوير 

على الطبعة النجفيّة في )عّدة رسائل( للشيخ المفيد، طبعة المؤتمر العالمّي أللفيّة الشيخ المفيد 

في قّم سنة 1413هـ، بتحقيق عالء آل جعفر، ضمن موسوعة )مصّنفات الشيخ المفيد( المجلّد 

السابع، وأخرى ضمن موسوعة بعنوان )سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد( دار المفيد، ط1، قّم، سنة 

1431ق/ 1389ش. )ينظر موسوعة الشيخ المفيد: ج108/0، 109، 110(

)3( ينظر فهرس مكتبة العالّمة محّمد صادق بحر العلوم: 97.

)4( ينظر: يوميّات السيّد محّمد صادق بحر العلوم: 158/1، فهرس مكتبة العالّمة محّمد صادق بحر 

العلوم: 98.

)5( طُبعت في مجلة الرضوان. )ينظر: الذريعة: 93/1 رقم 448، 24/ 68 رقم341، المنتخب: 351(

)6( ينظر فهرس مكتبة العالّمة محّمد صادق بحر العلوم: 108-107.
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المعانـي األجنبيّـة مـن صياغتهـا األصليّـة إلى القـرّاء - على اختـالف ثقافتهم وألسـنتهم - 

بأمانـة وِدقّـة ووضـوح؛ إذ تُعـّد الترجمة في الوقـت الحاضر من أهّم الوسـائل المعتمدة 

فـي تبـادل الثقافات بين الشـعوب)1(.

وقـد كان السـيّد النقـوّي  من أهل هذا الفّن؛ ألجادته اللغـة العربيّة واإلنكليزيّة 

والفارسـيّة واألورديّـة، ومن جهـوده المبذولة في هذا المجال قيامـه بالترجمة والتعريب 

لبعـض الكتـب والرسـائل الفارسـيّة واألجنبيّـة، وخيـر مثـال علـى ذلـك قيامـه بتعريـب 

رسـالة )نقـد الفرائـد فـي أصـول العقائـد()2( للطبسـّي)3(، وقد أشـاد السـيّد شـهاب الدين 

المرعشـّي)4( علـى إثرهـا، بجهـود السـيّد النقـوّي المبذولـة فـي ترجمـة هـذه 

الرسـالة بقلمـه المعطـاء، وذلـك في كلمٍة حّررهـا َضحوة الخميس ألربـع بقين من رجب 

سـنة )1349هـ(، وهـذا نّصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه علـى نوالـه، والصالة علـى محّمد وآلـه، وبعد: َحّدقت نحـو الحدائق 

وَفّوقـت سـهمي تلقـاء الغـرض الشـائق، وطَرقت إلى مـا يضيئ أخا الِحجا أسـهل 

الطرائق، فما علل صداي)5( كهذه الرسـالة الشــريفة، والعجالة المنيفة، أشـبهت 

الـدر فـي انتظامـه، والثغـر في ابتسـامه، وقطـر الندى فـي انسـجامه...، وحيث 

)1( ينظر المعجم األدبّي: 64

)2( هي رسالة في أصول العقائد باللغة الفارسيّة، مشتملة على ثالثة أبواب وخاتمة؛ أّما الباب األّول 

ففي معرفة واجب الوجود في أربعة فصول، والباب الثاني في النبّوة في مقامين، والباب الثالث 

في اإلمامة، وفيه فصل واحد في اإلمامة الخاّصة، والخاتمة في المعاد، طبعت في إيران سنة 

1349هـ.

)3( ينظر: الذريعة: 439/2 رقم 1714، معجم المطبوعات النجفيّة: 163و246، النفي والتغريب: نجم 

الدين الطبسّي: 528، مجلّة تراثنا ع52: 245.

العالّمة  مع  قرن  ربع   ،15/1 المسلسالت:   ،519 للمرعشّي:  الكبيرة  اإلجازة  في:  ترجمته  )4( ينظر 

األمينّي: حسين الشاكرّي: 232.

)5( كذا في المصدر.
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كانـت هـذه الـدرة البهّية، والجوهرة السـنّية بالعجمّية، ال ينتفـع بها المنتحلون 

إلى أشـرف األلسـنة -أعني العربّية-، شـّمر الذيل سـّيدنا الشـريف الطاهر، مركز 

المـكارم والمآثـر، شـمس سـماء اإلفـادة، وُقطب رحـى السـعادة، المتعاطي من 

دنـان الحكـم أصفـى الحمـا)1(، والمتنـاول مـن غوامـض العلـوم مـا كان بالثريّـا، 

النجـم الطالـع مـن األرجـاء الهنديّـة، والثغر المبتسـم فـي تلك الروضـة النديّة، 

سـّيدنا علـّي نقـّي النقـوّي اللكهنـوّي، ال زالت نمـارق إفاداته مصفوفـة، وزرابي 

فيوضاتـه مبثوثـة فـي ترجمتهـا، ولقـد أجـاد - دام عـاله - وأفادنـي فـوق ما كان 

.)2(..يُؤمل ويُـراد

وأيًضـا ترجمتُـه كتاب)الشـعائر الحسـينيّة فـي العـراق(، لمسـتر طامس الئـل، فأصل 

هـذا الكتـاب باإلنكليزيّـة، وقـد ترجمه السـيّد النقـوّي إلـى العربيّة)3(.

)1( كذا في المصدر.

)2( نقد الفرائد في أصول العقائد: الطبسّي: ملحق 6.

)3( ينظر: الذريعة: 191/14 رقم 2137، المنتخب: 351.
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الخاتمة

نستعرض في هذه الخاتمة ُخالصًة لبحثنا هذا في عّدة نقاط، هي: 

يُعـّد السـيّد علـّي نقي النقوّي مـن ُجملة األعـالم البارزين في القرن الرابع عشــر . 1

والخامس عشـر الهجري؛ فقد سـطع نجمه، وذاع اسـمه في سـماء علماء اإلماميّة 

عبـر المنجـزات التـي حّققهـا في مسـيرته العلميّة؛ فـي مجال التأليف، والنَّْسـخ، 

وغيرها. والترجمة.. 

يُعـّد المـوروث العلمـّي الـذي ورثه السـيّد علّي النقوّي عن أسـرته، ثـروًة علميًة، . 2

ا وأدبيًّا؛ إذ كان لـه األثر األكبر في بناء شـخصيّته من الناحية  أغنتـه علميًّـا وفكريًـّ

العلميّـة واألدبيّـة والثقافيّـة؛ مّمـا جعلـه مولًعـا بالكتـب وجمعهـا، ومطالعتهـا، 

ونسـخها، وترجمتها.

إّن النَّْسـخ، والُمقابلة، والتّرجمة لها الدور األساسـّي في ِحفظ التراث ونشـره عبر . 3

األجيال، وأيًضا في كونها رافًدا للمكتبة اإلسـالميّة بالمزيد من علوم السـلف، في 

مختلف فنون العلم واألدب.

تُعـّد النَُّسـخ المنسـوخة والُمقابلـة مـن ِقبـل الَعالِم أضبـط وأدق من النَُّسـخ التي . 4

ينسـخها غيـره مـن النّسـاخ والوّراقيـن؛ وذلـك لكون العالـم أقدر على فهـم النّص 

بصـورة صحيحـة، مّمـا يجّنبه الوقـوع في األخطاء التـي غالبًا ما يقع فيها النّسـاخ 

لجهلهـم، وعـدم معرفتهم بمـراد المؤلِّف مـن النّص. 

إّن االهتمام الذي أواله السـيّد النقوّي بنسـخ الكتب والرسائل العلميّة، ومقابلتها، . 5

يعطـي لألجيـال صـورًة واضحـًة عـن علو الهّمـة لـدى علمائنـا؛ تجلّت في 

كثـرت نسـخهم لهذا المـوروث العلمّي؛ حفاظًـا عليه من الضيـاع واالندراس. 

إّن مّمـا يقـع علـى عاتـق الُكتّـاب والُقـرّاء من أهل الفضـل واالختصاص فـي الوقت . 6

الحاضـر، هـو ِحفـظ جهـود هـؤالء األعـالم فـي النَّْسـخ والُمقابلـة والترجمـة لتراثنا 

العلمي، وذلك عبر التصّدي لتحقيقه ونشـره، سـائرين في ذلك على ُخطى السـلف 

مـن العلمـاء واألدبـاء – رضـوان الله عليهـم-، في تحقيق تراث من سـبقوهم ونشـره.
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المصادر والمراجع

أول: المخطوطة 
ديـوان نظـم الّشـتات مـن القصائـد واألراجيز وسـائر األبيات: السـيّد النقـوّي )ت . 1

1408هــ(، مخطوط.

السـيرة الذاتيّـة: السـيّد علّي نقي النقـوّي )ت 1408هـ(، مخطـوط، موجودة في . 2

مكتبـة السـيّد محّمد صـادق بحر العلـوم، ضمن مجموعة رقـم )74/6(.

الكشـكول )المجموعـة الثانيـة( مخطـوط، السـيّد محّمـد صـادق آل بحـر العلوم . 3

)ت1399هــ(، موجـودة فـي مكتبته برقـم )107(.

ثانيًا: المطبوعة 
إجـازات الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ )ت1430هــ(: عبدالكريم الدبـاغ، ط1، . 1

1432هـ.
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